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Novemicro e pequenas em-
presasmoveleiras da Serra
Gaúcha integraram a delega-
ção empresarial que partici-
pou do Salão Internacional
doMóvel, que se encerra ho-
je na cidade deMilão, na Itá-
lia. Nessa feira são lançadas
a principais tendências em
cores e acabamentos do se-
tor. A ação integra a progra-
mação de atividades desen-
volvidas pelo Arranjo Produti-
vo Local (APL) daquela re-
gião gaúcha. O grupo visita-
rá, ainda, as feiras Eurocucci-
na e Saloni WorldWide - Fur-
nishing Ideas Made in Italy,
que também acontecem nes-
sa cidade italiana.

Pequenaindústria
reageemfevereiro

Asmicro e pequenas indús-
trias paulistas registraram,
pelo segundomês consecuti-
vo, alta de faturamento, após
oitomeses consecutivos de
queda. Em fevereiro, a alta foi
de 7,9%emrelação aomesmo
mêsdo anoanterior. Em janei-
ro, asMPEsda indústria já ha-
viamapresentadoexpansão
de5,3%nomesmo tipode
comparação.O segmentoque
lidera a retomadapara aspe-
quenas indústrias éo de bens
intermediários (empresas fa-
bricantes depeças e compo-
nentes). Estima-sequeos 1,3
milhãodeMPEs formais do
Estadoapuraram receita total
deR$ 18 bilhões.

Brasilvencedesafio
SebraeInternacional
O timedoBrasil venceu oDe-
safio Sebrae Internacional, um
dosmaiores jogos denegócios
para estudantes domundo.A
equipeSCMCS, formadapor
estudantesdaUSP, venceu os
outros finalistas vindos doPe-
ru, Colômbia, Paraguai, Uru-
guai eArgentina.O resultado
saiu após48horas dedisputa.
Osquatro estudantes, Rodrigo
Neto, PauloHenrique, Rodrigo
Otaka e Julio CésarAlmeida,
disseramqueodesafio foimui-
to diferente doquepassaram
para vencer a etapa nacional,
em2005. “Tivemosprejuízo
no início porque não conhecía-
mosaversãodo jogoe precisa-
mos inovar”, disseNeto.

JOGOVIRTUAL

Apequenaempresa,
doinícioaosucesso
As histórias de vinte e três em-
presas que começarampeque-
nas, comoOBoticário, Kope-
nhagen,Meias Lupo,Magazi-
ne Luiza eHering, estão reuni-
das emAbra uma Loja para o
Sucesso (264 págs., R$
29,90), daBomTexto Editora
(www.bomtextoeditora.com.
br). A organização dos textos
coube aos consultores de em-
presasOrlando Ferreira, An-
dréPivetti e LuísaAraújo. O
livro pretende responder a per-
guntas como estas: Como
abrir umnovonegócio e conse-
guir recursos?Quais as no-
ções financeiras necessárias
para se começar umaempre-
sa?Como fechar umcontra-
to?Comogerir o estoque?

Mix

Como fimdaconcorrência, o iníciodos lucros

Microsparticipam
defeirasna Itália

IncubadorasnoPaíspassam
de38para339emdezanos

EMPREENDEDORISMO

MICROEMPRESAS

CONTRASTE–CostureirasdacooperativaUnidosemArtecorremparaatendera todosospedidos; até2002,adisputaeraporumtrabalho

Antes praticamente restritas à área tecnológica, agora já abrigam até empresas culturais

Camisolasbrasileirasfazemsucessonomundoárabe

INDICADORES

Ana Paula Lacerda

Preocupada com a confecção
de 120mil peças de roupa para
atender a uma encomenda de
umclientedegrandeporte,Or-
landa de Miranda e suas cole-
gasnemtêmtempode lembrar
os apuros para arranjar traba-
lhoquepassaramaté2002.“Na-
quela época estávamos todas
desempregadas”, conta Orlan-
da. “Hoje, não falta trabalho.”
O grupo de 20 mulheres forma
a cooperativa de costureiras
Unidos em Arte, da cidade de
Embu (SP).
A cooperativa surgiu com a

chegada da incubadora de coo-
perativas à cidade, há quatro
anos. As incubadoras são lo-
cais onde pequenas empresas
podem usufruir de espaço físi-
co e estrutura como telefone,
água, luz e computadores para
se desenvolverem com custos
menores. Além disso, recebem
treinamento especializado em
negócios e, dependendo dos
parceiros da incubadora, ter
acesso mais fácil a especialis-
tas, laboratórios e cursos.
Hádezanos,havia38incuba-

doras em funcionamento no
Brasil, que apoiavam empre-
sas tecnológicas e indústrias
tradicionais. Hoje, são 339 em
todo o País, e praticamente to-
do tipo de empresa pode ser in-
cubada. “As incubadoras le-
vam em conta a vocação de ca-
daregião”,contaFernandoChi-
naglia,coordenadordoprogra-
ma de cooperativas do Sebrae-
SP. Segundo ele, em Embu há
uma tendência à formação de
grupos de trabalho. A incuba-
dora de cooperativas tem o
apoiodaPrefeitura,daassocia-
ção comercial local, de ONGs e
do Sebrae. Em outras cidades,
há vocação para a tecnologia
ouo agronegócio, por exemplo.
“Umabanda,umgrupodeagri-
cultoresouumpequenolabora-
tóriopodembuscar o apoiodas
incubadoras”, diz Chinaglia.
Por esta razão, a cidade de

SãoJoãodaBoaVista (SP), ter-
ra onde nasceram a artista Pa-
gueovioleiroViniciusAlves, se
tornou recentemente o berço
de uma incubadora cultural.
“Aqui lidamos apenas com em-
presas culturais, ou seja, com
gentequequerfazerdaarteum
negócio.Todasasempresasga-
nham treinamento para lidar
comos negócios e com as opor-
tunidadesdeobterapoiodoMi-
nistério da Cultura”, explica o
gerente da cooperativa, Fran-
cisco Bezerra. “Muitos critica-
rama idéia, disseramqueosar-
tistas estariam se vendendo.
Maseunãovejonadadeerrado
em o artista viver daquilo que
fazmelhor, que é a arte.”
No meio do ano, deve haver

seleção paraque dez novas em-

presasentremparaaincubado-
ra. Atualmente, bandas, artis-
tasplásticoseartesãosestãoen-
tre os 13 incubados. “Hoje eu vi-
vo das minhas pinturas”, diz a
artista plástica Flávia Mame-
de,quecriouumaescoladepin-
tura na cidade de Aguaí (SP), e
éuma incubadaàdistância. “Já
pinto há nove anos, mas foi na
incubadoraqueaprendinoções
denegóciosepudetransformar
algo que me dava prazer em
meumodo de vida.”
A escola deFlávia é umadas

poucas a oferecer aulas de pin-
tura e outras técnicas na re-
gião. “Eu sabia que havia pes-
soas querendo aprender a pin-
tar, fazer colagens e oficinas.
Eu via a oportunidade de negó-

cios, só precisava explorá-la.”

SUPORTE
Opropósitodeumaincubadora
de empresas é o mesmo dos
equipamentos hospitalares pa-
ra recém-nascidos: oferecer
um ambiente favorável para
que uma empresa pequena se
desenvolva até que ela esteja
forte para enfrentar omundo.
A taxa demortalidade entre

as micro e pequenas empresas
quecresceramemincubadoras
ébemmenorqueadeempresas
quecrescemsozinhas.Enquan-
toametadedestasúltimasmor-
re antes de completar dois
anos, entre as incubadas a taxa
demortalidade cai para20%no
mesmo período. “Isso ocorre

porque nas incubadoras os em-
presários recebem treinamen-
to de negócios, além de pode-
remusaraestruturadisponível
no prédio da incubadora: salas
dereunião, telefones,computa-
dores, água e energia elétrica”,
afirmaChinaglia, doSebrae. “E
talvezesse tambémsejaoúnico
ponto fraco das incubadoras.
Elas não podem deixar que as
empresas fiquem dependentes
dosserviçosoferecidos,ouseja,
nãoqueiramsairdesteambien-
te confortável. Toda incubado-
ra deve cumprir seu papel por
algum tempo, e incutir nos em-
presáriosaidéiadequeelespre-
cisam sair algumdia.”
As 339 incubadores de em-

presas em todo o País concen-

tram-senasregiõesSuleSu-
deste. O Estado com maior
número é o Rio Grande do
Sul, com82, seguido por São
Paulo,com62,eRiodeJanei-
ro, com 27. Só o Sebrae vai
investir R$ 8,5 milhões este
ano nas incubadoras emque
temparticipação.
“É um volume satisfató-

rio. Um país como os Esta-
dos Unidos, no entanto, tem
um número 20 vezes maior
de incubadoras”, diz China-
glia. “Acredito que ainda há
espaço tanto para que as in-
cubadoras atuais ampliem o
atendimento quanto para
quesurjammaisempreendi-
mentos em outras regiões
do País.” ●

Fabricante do Paraná ganhamercado no Líbano e nos Emirados Árabes com peças sensuais
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O recato é uma das marcas
mais visíveis de boa parte das
mulheres árabes, que saem às
ruas com o corpo totalmente
coberto – e, em alguns países,
até com o rosto. Os casosmais
extremos ocorrem em países
comooPaquistãoeoAfeganis-
tão, onde o costume taleban
obriga asmulheres a trajarem
a burca – traje que cobre todo
ocorpo,dacabeçaaospés,per-
mitindo à usuária que veja o

mundo apenas através de uma
viseira de tela.
A empresa brasileira Recco
Lingerie, deMaringá (PR), es-
pecializada em roupas de dor-
mir, descobriu que tanto reca-
toempúbliconãocorresponde
aos usos e costumes em am-
bientes privados. Nos Emira-
dos Árabes Unidos, um dos
mais recentes compradores
de seus produtos, a ordem é:
quantomais sensuais foremas
camisolas e baby-dolls, mais
cobiça esses produtos desper-
tarão. E mais negócios pode-
rão proporcionar.

“Entre quatro paredes, a si-
tuação é bem diferente”, co-
mentaMarcelo Recco, diretor
de exportações da empresa. A

Recco iniciou as exportações
paraomundoárabenoanopas-
sado.SeusclientesestãonoLí-
bano e nos Emirados Árabes.

A média de encomendas tem
sido de três mil peças por se-
mestre, o que representa um
faturamentodeUS$30mil pa-
ra a empresa.

ETIQUETA
“Não fazemos nenhuma adap-
tação em nossos produtos pa-
raaexportação”,observaRec-
co. “Apenas na etiqueta, que
precisa informar quem é o im-
portador.”Curiosamente,oLí-
bano, omais ocidental dos paí-
sesárabes,compartesignifica-
tivadapopulaçãoprofessando
o cristianismo, consome me-

nospeçasconsideradassen-
suais que os Emirados Ára-
bes Unidos, onde o islamis-
moépraticadopelamaioria
absoluta de seus quatro mi-
lhões de habitantes.
Pijamasecamisolas fabri-
cados no Brasil têm tido ca-
da vez mais aceitação no
mercado árabe, segundo a
CâmaradeComércioÁrabe-
Brasil. No ano passado, as
vendas cresceram 166,3%
em relação a 2004, alcan-
çandoumareceitaUS$78,8
mil. Foram comercializa-
dos 2,8 toneladas. ●

●●●Nomunicípio de Embu (SP),
até alguns anos atrás, havia uma
concorrência feroz entre os con-
dutores de vans para transporte
escolar. “Se eu fechasse um pre-
ço, logo vinha outro que fazia
mais barato, e eu tinha de abai-
xarmeu preço cada vezmais pa-
ra conquistar o cliente”, conta
Ildete Gomes, o presidente da
cooperativa de transporte esco-
lar da cidade. “Quando veio a in-
cubadora, juntamos um grupo de
60pessoas interessados emorga-
nizar esse negócio. Hoje, temos

motoristas, monitores e todos se
ajudam.”
A concorrência deu lugar a

uma escala de horários e regiões
atendidas por cada van, e os pre-
ços são tabelados pela distância.
Surgiram oportunidades de traba-
lho para asmulheres, comomoni-
toras das crianças que utilizam o
transporte. “Com a cooperativa,
ficoumelhor para todomundo.
Estamos ganhandomais, temos
de dirigir menos e as crianças
chegammais cedo emcasa”, con-
ta Ildete. A cooperativa fechou

contrato com várias entidades da
prefeitura e também com alguns
dosmaiores colégio particulares
de Embu.
“O fato de todos trabalharem

em conjunto, uniformizados, fez
crescermuito o respeito com o
transporte escolar aqui na cida-
de”, conta a coordenadora da
incubadora de Embu, Roberta
dos Santos. “O passomais difícil
é criar a consciência de que cada
um faz sua parte. Depois, basta
aproveitar as vantagens de se ter
umnegócio forte.” ●

HÉLVIO ROMERO/AE

339 incubadoras
estão instaladas atualmente no
Brasil

2.327empresas
estão incubadas noPaís

98%
das incubadoras analisama
viabilidade econômica da em-
presa como itemprincipal em
seus processos de seleção

40%
das incubadoras brasileiras
são tecnológicas

‘Não fazemos
nenhumaadaptação
emnossos produtos
para a exportação’
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